РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
Датум:________________

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА
Подносим захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог

дела

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(навести врсту објекта, адресу, број парцеле и катастарску општину)
За физичка лица:
1. Име и презиме

1.

2. Број личне карте

2.

3. Јединствени матични бр. грађана (ЈМБГ)

3.

За правна лица:
1. Фирма-пословно име

1.

2. Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

3. Матични број

3.

4. Потпис овлашћеног лица

4.

5. Печат правног лица

5.

За предузетнике
1. Име и презиме

1.

2. Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

3. Матични број

3.

Место и адреса пребивалишта-седишта
правног лица, предузетника, физ. лица
Контакт телефон
E-mail адреса
Уз захтев се обавезно подноси:
1.Пројекат рушења са извештајем о техничкој контроли,
2. Доказ о својини на објекту / препис листа непокретности у оригиналу или овереној
фотокопији и не старији од 6 месеци,
3. Посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне
средине и сл.),
4. Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 894,00 дин. (рачун бр. 840-74224184303 бр. модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања : градска административна такса,
прималац: буџет града Панчева).
5.Доказ о уплати трошкова надлежног органа за израду решења у износу од 1050,00 дин ( рачун
број: 840-742341843-24,број модела 97, позив на број 76-226-74234102, сврха плаћања: трошкови
надлежног органа за израду решења, прималац: приходи који остварују органи и организације
градова.
1 od 2

НАПОМЕНА:Уколико се захтев за уклањање објекта,односно његовог дела подноси из разлога
што је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и исти представља
опасност за животи и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја уз захтев се
подноси и решење грађевинског инспектора о забрани коришћења, односно употребе објекта.

Подносилац захтева
______________________________
име и презиме,
потпис овлашћеног лица и печат

1 od 2

